
 Assens Marina  Amba 
Næsvej 29. 

Referat 
Mødeart: Bestyrelsesmøde Møde nr.: 140 Dato:  20.09.2016 

Mødested: Marinakontoret Start: 19.00 Slut: 22.00 Sider: 2 

Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), 
Anders Lemmergaard (AL), 
Helge Jacobsen (HJ), Øjvind Poulsen (ØP), 
Per Møller (PM), Ivan Frost (IF), 
Hilmer Storm (HS)   

   

Fraværende: Henrik Larsen (HL) 

 
      1.   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Orientering fra formanden 
3. Regnskab og budget 2016/17 (HS – HM) 
4. Nyt it-system til erstatning for Map Marina (HS - HM) 
5. Status på opkrævning af restanser (HJ) 
6. Markedsføring/deltagelse på bådmessen i Fredericia? (PM – HM) 
7. Status på i gang værende opgaver (HS) 
8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 
9. Eventuelt. 
 
  

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet. 
 
2: Orientering fra formanden 
Der er skabt kontakt til ”Visens Skib” for at få dem til at optræde i Assens Marina på deres 
sommertogt i juli 2017. Endelig dato følger, når de har fastlagt datoerne for deres tur i 2017. 
Vedrørende projektet omkring gangbro på læmolen er det planen, at der skal slås spunsvæg 
omkring læmolehovedet i uge 39 -40. Hele projektet er aftalt/lovet færdig 15. december 2016.      
Da projektet først er færdigt sidst i december, er det planen, at der først holdes et indvielses 
arrangement onsdag den 12. april 2017, som er dagen før Skærtorsdag. Nærmere information følger 
 
3: Regnskab og budget 2016/17 
De samlede indtægter og udgifter følger stort set budgettet med lidt afvigelser på de enkelte poster, 
så det samlede budgetterede resultat på kr. 66.000 også bliver tæt på årets resultat. 
Da behovet for yderligere bådstativer og tilbehør til stativerne er vokset, er der investeret kr. 
120.000 i nye stativer. Budgettet for 2016/17 vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde, når vi 
kender det endelige regnskabsresultat for året 2015/16. 
 
4: Nyt it-system til erstatning for Map Marina 
Leverandør af nyt system er valgt og det er planen, at det er implementeret inden årsskiftet. 
 
 
 



5: Status på opkrævning af restanser 
Fokus på opkrævning af manglende betaling af bådpladsleje har givet gode resultater, så der er 
ryddet godt op på bukkepladsen. Vi har nu kun få tilbage i restanse og de vil blive sendt til inkasso. 
 
6: Markedsføring/deltagelse på bådmessen i Fredericia?  
Det er besluttet at Assens Marina igen skal have en stand på Boat Show 2017 i Fredericia i lighed 
med de tidligere bådmesser, hvor vi har deltaget. Boat Show 2017 finder sted 24.-26. februar og 2.-
5. marts. 
Der skal laves en ny/opdateret folder om Assens Marina, som skal være klar senest til bådmessen. 
 
7: Status på i gang værende opgaver 
Der er blevet ryddet rigtigt godt op på bukkepladsen.  
Fortøjnings pælene vil i efteråret blive styrke prøvet i lighed med tidligere år.  
Ellers ingen ændringer siden sidste bestyrelsesmøde.  
Der vil nu blive lukket for strømmen til vaskemaskinerne og tørretumblerne. Fra næste forår skal 
der betales for brug af maskinerne. Vi har her i sommer, som ekstra service for sejlerne ikke taget 
betaling for brug af maskinerne, men det har desværre vist sig, at uvedkommende har brugt 
maskinerne, som et andet offentligt vaskeri. 
 
8: Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 
HM har modtaget en henvendelse fra en bruger i marinaen om en generel ændring af reglerne, så 
det bliver muligt at vinteropbevare bådene på land med mast på. Blandt andet med begrundelsen de 
gode stabile bådstativer som nu anvendes og at det er muligt i nogle andre marinaer. 
Bestyrelsen fastholder, at masterne skal afmonteres når bådene skal på land med blandt andet 
følgende begrundelser: 
Det vil tage uforholdsmæssig lang tid at håndtere bådene ved optagning og isætning samt ved 
transporten på land, hvis det foregår med mast på og håndteringen af bådene tager i forvejen 
forholdsvis lang tid. Bådene/riggen vil stå og larme på land, når det blæser til gene for 
omgivelserne, samtidig vil båden og bådstativet få en meget hård påvirkning og belastning, hvis 
masten er monteret på båden. 
Desuden bør en mast mindst afmonteres hvert andet år for kontrol af rig og beslag. 
Assens Marina tilbyder brugen af Danmarks bedste og mest fleksible mastekran samt mastehuse 
med løfte taljer, så derfor bør det ikke være noget problem at på- og afmontere masten. 
 
9: Eventuelt 
I forbindelse med indførelsen af muligheden for vinter plads på marinaen for både, som kommer 
udefra, er marinaens takstblad pr.23.8.2016 ændret, så pris og betingelser for en vinter plads nu 
fremgår af takstbladet. 
 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag den 1. november 
 
Godkendt:  

   

 


